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MI   MEMÒRIA INFORMACIÓ 

1. INTRODUCCIÓ 

L’Ajuntament d’Esponellà  ha encarregat als serveis tècnics del Consell Comarcal del 

Pla de l’Estany la modificació puntual del POUM en sòl urbà, en l’àmbit del nucli de 

Vilert.  

 

L’objectiu principal és ajustar el planejament a la realitat i necessitats existents.  

 

2. ANTECEDENTS 

2.1. Informació general 

Tal i com s’ha comentat, la modificació es localitza al nucli de Vilert, que es troba 

emplaçat al nord del terme municipal, a la dreta del Fluvià. Des del segle XIX forma 

part del terme municipal d'Esponellà, juntament amb els pobles de Centenys i 

Esponellà. 

 

Plànol de localització del nucli de Vilert. Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 

 

L’àmbit està format per edificacions de baixa alçada i densitat, d’ús residencial. L'any 

2009 s'hi poden comptabilitzar 21 cases habitades (14 com a primera residència). 

Com a equipaments, trobem l’església de Santa Maria, de la que depenen les de la 

Trinitat i de Sant Esteve, situades dintre el seu terme parroquial. També hi ha un 



ST-E1517-ES MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM ESPONELLÀ 

Nº 7 Sòl Urbà. Nucli Vilert APROVACIÓ INICIAL 

 

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY  Pàgina 5 

cementiri, l’Escola –actualment té un ús de espai social veïnal- i Ca la Mestra, que 

havia sigut l’habitatge on residia el mestre/a que treballava a l’Escola.  

El nucli amb forma rectangular, té els costats més llargs en sentit Est-Oest. Així, queda 

definit en la part Sud per la Carretera Gi-554 de Bàscara a Esponellà i en la part Nord 

pel riu Fluvià. Els costats més curts es troben delimitats a l’Oest per un camí i a l’Est per 

camps.  

Per altra banda, hi ha un torrent en perpendicular al riu Fluvià que transcorre per dintre 

del nucli, just a la vora del cementiri.  

 

2.2. Àmbit d’actuació 

Els canvis més rellevants afecten en especial els àmbits que es descriuen a 

continuació:  

2.2.1. Front amb la carretera Gi-554 de Bàscara a Esponellà  

Es tracta de l’espai urbà que hi ha adjacent a la carretera Gi-554:  

 

Ortofoto del nucli de Vilert. Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i pròpia. 

 

En aquest cas, s’observa que ja hi ha voreres fetes, almenys en el 50% del frontal del 

vial: 



ST-E1517-ES MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM ESPONELLÀ 

Nº 7 Sòl Urbà. Nucli Vilert APROVACIÓ INICIAL 

 

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY  Pàgina 6 

       

       



ST-E1517-ES MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM ESPONELLÀ 

Nº 7 Sòl Urbà. Nucli Vilert APROVACIÓ INICIAL 

 

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY  Pàgina 7 

                

Imatges de la zona de la Gi-554 del nucli de Vilert. Font: pròpia. 

 

En l’espai que hi ha just a davant del torrent la vorera és realment molt estreta: 

  

Imatge de la zona de la Gi-554 del nucli de Vilert just per creuar el torrent. Font: pròpia. 

 

Hi ha altres espais on la vorera no està pavimentada però la tanca de propietat està 

enretirada i per tant, hi ha un pas suficient:  
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Imatges de la zona de la Gi-554 del nucli de Vilert. Font: pròpia. 

 

Finalment, a l’extrem Est del vial no hi ha vorera ni tanca:  

  

Imatges de la zona de la Gi-554 del nucli de Vilert. Font: pròpia. 

 

Tots aquests espais que tenen un ús públic es troben actualment qualificats com a 

zona d’aprofitament privat.  
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2.2.2. Àmbit de Ca la Mestra i l’Escola 

L’àmbit de Ca la Mestra i l’Escola, és el següent:   

 

Plànol de localització del nucli de Vilert. Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 

 

Ambdues edificacions son de titularitat pública, comparteixen la mateixa referencia 

cadastral, 5292301DG8659S0001TH i es troben a la mateixa parcel·la, que d’acord amb 

el cadastre té 800 m2. L’any de construcció de les edificacions és 1.940, tot i que 

consta que es va fer una reforma a Ca la Mestra l’any 2.011.  

Les dues edificacions es troben arran de la carretera Gi-554, enretirades d’aquesta un 

parell de metres.   

 

Plànol de cadastre de la parcel·la 5292301DG8659S0001TH. Font: Oficina del Cadastre 
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Ca la Mestra és una edificació de 2 plantes i aproximadament 110 m2 de superfície 

construïda i 55 m2 de superfície ocupada. Es tracta d’un edifici d’estructura tradicional 

de murs de pedra i coberta a dues aigües amb teula ceràmica.  

          

Imatges actuals de Ca la Mestra. Font: pròpia 

 

Sempre ha sigut un habitatge, inicialment, el de la mestra que impartia les classes a 

l’Escola i posteriorment, quan l’Escola va tancar, va continuar utilitzant-se com a 

habitatge.  

Annex a aquest edifici hi ha un petit cobert d’una sola planta.  

Actualment, l’edifici compta amb els següents serveis: xarxa de sanejament, aigua 

freda i calenta i electricitat.  

 

L’Escola era l’edifici que anteriorment s’utilitzava com a centre educatiu al nucli de 

Vilert. Actualment, ja no té aquest ús educatiu i s’utilitza com a espai social per als 

habitants del nucli de Vilert i també com a centre d’interpretació del Riu Fluvià. És un 

edifici molt senzill, amb una superfície de 81 m2 repartits en una sola planta. L’edifici 

està format per una estructura tradicional de murs de pedra i coberta inclinada de 

teula àrab repartida a tres aigües.  
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Imatges actuals de l’Escola. Font: pròpia 

 

2.2.3. L’àmbit del PAU-01 

La proposta també afecta l’àmbit del PAU-01, que és el que pot veure en la imatge de 

sota:  

 

Plànol de localització del nucli de Vilert. Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 

 

El PAU-01, amb una superfície de 5.340,24 m2 –d’acord amb informació digital-, inclou 

10 finques cadastrals: 
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Plànol de localització del nucli de Vilert. Àmbit del PAU-01. Font: cadastre i pròpia. 

 

Les finques cadastrals i la seva superfície son les següents:  

 Nº ref Sup total 

1 17071A00300081 1.981m2 

2 17071A00300083 1.924 m2 

3 17071A00300082 899 m2 

4 17071A00300084 1.173 m2 

5 17071A00300085 1.328 m2 

6 17071A00300086 4.726 m2 

7 17071A00300087 382 m2 

8 5292301DG8659S 800 m2 

9 5292304DG8659S 494 m2 

10 5292302DG8659S 1.076 m2 
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2.3. Planejament  

2.3.1. Planejament vigent 

El planejament vigent de referència és el POUM d’Esponellà, que va ser aprovat 

definitivament el 15 de Març de 2007 i publicat al DOGC núm. 4.869 el 25 d’Abril de 

2007.  

 

També li és d’aplicació les diferents modificacions i planejament derivat que s’han 

anat aprovant, en especial, el que determina la Modificació núm 4 del POUM dels 

paràmetres urbanístics del nucli antic (clau 1) i creixement rural (clau 2), aprovada el 1 

de Juny de 2017 i publicada al DOGC núm. 7.421 el 27 de Juliol de 2017.  

 

2.3.2. Situació urbanística amb el planejament vigent 

L’ordenació del nucli és la que apareix al plànol 24/30 del POUM “Vilert-Ordenació”.  

A continuació es mostra l’àmbit amb la llegenda:  

 

 

Plànol nº24/30 “Vilert-Ordenació”. Font: POUM Esponellà.  

 

S’observa que l’àmbit de Ca la Mestra i l’Escola es troba classificat com a sòl urbà no 

consolidat, doncs s’inclou a dintre del PAU3.  
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La qualificació urbanística de la parcel·la on s’ubiquen les dues edificacions es troba 

qualificada amb clau 2.  

La qualificació urbanística de les pròpies edificacions és, pel que sembla, 

d’equipaments municipals Zona 6.  

En el cas de l’Escola, apareix també un cercle vermell amb el nom E1 escola, en el cas 

de Ca la Mestra, apareix només el nom E4.  

 

2.3.3. Situació urbanística amb les Normes Subsidiàries 

En el plànol nº 4 de les NNSS d’Esponellà “Nuclis Rurals i Centenys – Estat Actual”, 

apareixien marcats els equipaments existents al municipi:  

 

 
Plànol nº4 “Nuclis rurals de Centenys i Vilert-Estat Actual”. Font: NNSS d’Esponellà.  

 

Tal i com es pot observar, la casa de la mestra no apareix grafiada com un 

equipament, al contrari que altres equipaments -com les Escoles, el cementiri o les 

esglésies-, on també s’acompanyen de les sigles SM (Serveis i edificis públics 

municipals) o SP (Serveis i edificis públics privats). 
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En el plànol nº 17 de les NNSS d’”Ordenació i protecció” no apareix cap grafisme 

associat als equipaments.  

 
Plànol nº17 d’ordenació dels “Nuclis rurals de Centenys i Vilert. Ordenació i protecció”. Font: 

NNSS d’Esponellà.  

 

S’observa que en aquest plànol 

es refereix a Ca la Mestra com a 

“Vivenda Mestra”. 

 

 

2.3.4. PAU2 o PAU3 

En els plànols apareix com a PAU3, tot i que no hi ha tres polígons d’actuació a tot el 

municipi. A la normativa apareix com a PAU2, i aquesta determina:  
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CAPITOL 7. POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 

Art. 206 Definició  

(...) 

b) PAU-2 

Denominació: polígon d'actuació urbanística núm. 3 . 

Àmbit: sòl urbà que comprèn el darrera del nucli de Vilert, des de la casa del Mestre 

fins a l'església limitant amb el Fluvià.  

Classificació: sòl urbà no consolidat, zona 4, nucli rural. 

Localització: plànols. 

 

Característiques 

L'àmbit està situat darrera el nucli de Vilert, i limitat per la carretera i el riu, excepte en 

el tram d'entrada al poble des d'Esponellà. Es proposa regular tot el nucli, limitant-lo 

des de la carretera al riu. 

 

Objectius 

Permetre el creixement del nucli amb construccions adaptades a l'entorn. 

Urbanització dels vials d'accés 

Connectar la part oest del poble per un vial nou a part de la carretera. 

 

Determinació de la Gestió 

A  Execució i carregues d'urbanització a càrrec deis propietaris. 

Cessió dels terrenys destinats a espais lliures i vialitat. 

Urbanització deis espais lliures i vials . 

B  Sistema d'actuació. 

Sistema de reparcel·lació, modalitat compensació bàsica . 

C Pla d'etapes. 

Segona etapa. 

 

Justificació zona verda 

Àmbit   4.535,00 m2 

Sup. Parcel·les  3.535,00 m2 

Sup. Vial  500,00 m2 

Sup. Zona verda 500,00 m2 

Edificabilitat  0,40 m2st/m2sol 

Núm. parcel·les 4 

Màxim sostre  1.414,00 m2 
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5/25   282,0 ≤ 500,00 

 

c) Justificació de la Reserva del 20% habitatge social 

El màxim sostre del PAU-1 d’Esponellà és de 4.752,80 m2. 

El màxim sostre del PAU-2 de Vilert és de 1.414,00 m2. 

El total de sostre són 6.166,80 m2. 

El sostre reservat per a habitatge social és de 1.233,36 m2. 

 

3. PROBLEMÀTICA DETECTADA 

La problemàtica que es detecta en l’àmbit és la següent:  

 Qualificació no adient.  

- En la zona de la carretera, vialitat existent que s’utilitza actualment o es preveu 

utilitzar en un futur com a vorera que es troba qualificada com a zona 

d’aprofitament privat.  

- La parcel·la on es troben situats els equipaments de Ca la Mestra i L’escola es 

troba qualificada com a zona d’aprofitament privat.  

- Ca la Mestra ha sigut històricament un habitatge i no té sentit que estigui 

qualificat com a equipament.  

- L’edifici de Les Escoles no té un ús educatiu actualment, continua utilitzant-se 

com a equipament però com a espai social per a la gent del nucli i com a 

centre d’interpretació.  

 Incongruències amb el PAU.  

En primer lloc, donat que es tracta d’un polígon d’ordenació urbanística, hauria de 

tenir tota la seva ordenació definida, però no és així. El PAU determina que ha 

d’haver una superfície de zona verda de 500 m2 que no es troba definida enlloc i 

que hauria d’aparèixer.  

Passa el mateix en el cas de la vialitat, a la fitxa es fixa una vialitat de 500 m2, tot i 

que, al comprovar la part gràfica, la superfície dibuixada de vialitat és de 93,16 m2. 

Per tant, el traçat i disposició d’aquesta vialitat està per definir, tot i que es tracta 

d’un polígon d’actuació urbanística.  

Per altra banda, hi ha discrepàncies força grans entre les superfícies que apareixen 

plantejades a la fitxa i les que es poden extreure dels plànols:  

- En la fitxa del PAU es determina que la superfície de l’àmbit és de 4.535,00 m2, tot 

i així, quan s’agafa la polilínia al plànol vigent, aquesta superfície és de 5.340,24 

m2. La diferència, de 805,24 m2, és de més del 15%. 

- La superfície destinada a parcel·les, d’acord amb la fitxa és de 3.535,00 m2, tot i 

així, al fer la comprovació gràfica, aquesta superfície és de 5.108,97 m², sent la 
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diferència de 1.573,97m2, més del 30%. En aquest cas, aquesta diferència pot 

donar-se a que s’inclouen en les zones les superfícies destinades a zona verda i 

vialitat proposades en la fitxa.  

 Equipaments amb situació de disconformitat 

L’edificabilitat de l’equipament de Ca la Mestra i de l’Escola, al estar situats en clau 

2 és de 0,40 m2 st/m2 sol. D’acord amb la superfície que tenen qualificada com a 

equipament, el sostre màxim que poden construir és de 32,60 m2 l’Escola i 22,64 m2 

Ca la Mestra, mentre que, de forma aproximada, la superfície construïda real és de 

81 m2 i 110 m2 respectivament, d’acord amb cadastre,  

També queden en situació de disconformitat alguns equipaments al no trobar-se 

separats 3m de vial o límit de parcel·la.  

Això els deixa en situació de volum disconforme. A més, el sostre construït proposat 

per la normativa vigent és ridícul.  

 Grafisme poc entenedor 

En el grafisme del plànol d’ordenació es superposen moltes trames que poden 

donar lloc a males interpretacions i confusions. Al estudiar el plànol en format digital, 

s’observa que la idea era diferenciar les edificacions existents de les zones amb sòl 

lliure d’edificació. Per aquest motiu, es treballa amb dos trames, una de la 

qualificació i un altra per marcar l’edificació, que queden superposades. A més, 

l’edificació diferencia el que son habitatges del que son altre tipus de construcció.  

Tot i aquesta intenció, el resultat no és gens adequat, ja que en el plànol del POUM 

no es diferencien aquestes trames i dona peu a que no s’entengui bé.  

Per altra banda, la intensitat de les trames utilitzades no és la correcta i en alguns 

casos, com en les zones 2, el color no és suficientment intens.  

 Errors 

- Als plànols, la llegenda no coincideix amb els ombrejats que apareixen al plànol. 

A més, no queda especificat el significat dels cercles.  

- El PAU3 no existeix després a la normativa, només hi ha PAU 1 i PAU2. El PAU2 de 

la normativa es refereix al PAU2-Vilert i només hi ha un en tot l’àmbit. Per tant, es 

tracta d’un error en el plànol que hauria de ser PAU2. 

- En la normativa que fa referència al PAU2 hi ha diversos errors, allà on hi ha:  

- En “Denominació”: diu “polígon d’actuació urbanística núm.3”. 

- En “Classificació”: diu “sòl urbà no consolidat, zona 4, nucli rural”. En el plànol 

la qualificació és la 2 i en la resta del text, quan parla d’edificabilitat i altres 

paràmetres, es refereix també a la clau 2.  

 Topografia desactualitzada 
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MO   MEMÒRIA ORDENACIÓ 

 

4. OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ 

Aquesta proposta de modificació puntual del POUM, té per objectiu principals: 

 qualificar com a sistema viari l’espai que dona front a la carretera Gi-554. 

 requalificar part de la parcel·la que comparteixen Ca la Mestra i l’Escola i 

també l’edificació de Ca la Mestra. 

 canviar el tipus d’equipament que és l’escola, passant-lo d’un ús educatiu a 

social/cultural.  

 reordenació del PAU-2. 

 eliminar la disconformitat dels equipaments existents amb el planejament.  

 esmenar tots els errors del planejament existent en l’àmbit i actualitzar-lo.  

 

5. DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ 

La modificació tracta els següents aspectes, que es descriuen a continuació: 

 

5.1. Requalificació del sòl en l’àmbit del front de vial Gi-554 com a sistema viari 

Es requalifica el front de vial de la carretera Gi-554 com a sistema viari públic, per tal 

de deixar un espai suficient per al pas de vianants. De fet, en alguns casos, com ja s’ha 

vist en l’apartat corresponent de la memòria informativa, aquest pas ja està realitzat, i 

en altres, encara està per realitzar.  

 

POUM vigent ordenació Vilert. Font: RPUC  

 

POUM proposat ordenació Vilert. Font: RPUC  
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Planejament modificat 

Plànol núm 24/30 del POUM “Vilert- Ordenació”.  

 

5.2. Requalificació de sòl en l’àmbit de Ca la Mestra i l’Escola 

Per una banda, es requalifica el sòl ocupat per l’edificació de Ca la Mestra, passant 

d’equipament a zona d’aprofitament privat, amb clau 2. Creixement rural.  

Per altra banda, es requalifica el sòl adjacent a l’edificació de l’Escola, passant de 

zona d’aprofitament privat a sistema d’equipaments.  

 
 

POUM vigent ordenació Vilert. Font: RPUC 

 

POUM proposat ordenació Vilert. Font: RPUC 

Planejament modificat 

Normativa:  

Article. 206 Definició b) PAU 2 Nucli de Vilert, a dintre del Capítol 7 Polígons d’actuació 

urbanística.  

Plànol núm 24/30 del POUM “Vilert- Ordenació”.  

 

5.3. Reordenació i modificació del PAU3 – PAU2 

Es modifica l’ordenació del PAU per tal que sigui més coherent amb el tipus de figura 

que es tracta, d’acord amb la problemàtica detectada a l’apartat 3 d’aquest 

document. Així: 

 Es modifica la superfície i geometria d’aquest PAU: 

- S’extreu la superfície d’equipament de les antigues escoles de l’àmbit del PAU.  

- S’inclou la zona Nord –en el planejament a fora del polígon-, a dintre del PAU. Ja 

que d’aquesta manera, el polígon és més coherent i a més, perquè no té sentit 

tenir un espai de vialitat tan ampli i sobredimensionat en un nucli com el de Vilert.  

 Es modifica l’ordenació de l’àmbit per tal que sigui més coherent amb la realitat 

existent, qualificant l’espai on ara hi ha aparcament com a vialitat. 

 Es dibuixa l’espai destinat a zona verda, d’acord amb la fitxa del PAU.  

 S’eixampla tota la vialitat fins arribar a 4m, per tal de facilitar la circulació.  
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 S’elimina la possibilitat de crear un vial en la part Oest de l’àmbit de Vilert.  

 S’elimina el vial en la zona Nord-Oest del polígon, doncs no tenia cap sentit, en un 

àmbit com el de Vilert amb un tipus de vialitat més ajustada.  

 

  

POUM vigent ordenació Vilert. Font: RPUC POUM proposat ordenació Vilert. Font: RPUC 

 

Planejament modificat 

Normativa:  

Article. 206 Definició b) PAU 2 Nucli de Vilert, a dintre del Capítol 7 Polígons d’actuació 

urbanística.  

Plànol núm 24/30 del POUM “Vilert- Ordenació”.  

 

5.4. Eliminació de la disconformitat en els equipaments 

D’acord amb l’art. 152.3 del POUM, els equipaments existents han d’assumir els 

paràmetres de la clau que els hi quedi més a prop. 

Això deixa a molts d’ells –no solament al nucli de Vilert- en situació de disconformitat 

amb el planejament, bé sigui per temes de sobrepassar el sostre construït, separacions 

mínimes, etc.  

Per tant, es proposa introduir un apartat en la disposició transitòria primera per tal que 

no es considerin en situació de disconformitat els equipaments ja reconeguts per les 

NNSS, es a dir, existents abans de l’aprovació del POUM. 

 

Planejament modificat 

Normes – Disposició transitòria primera.  
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5.5. Millora del grafisme 

En aquest cas, no es realitza cap modificació del planejament, sinó que s’agafa com 

a punt de partida el planejament vigent i és millora el grafisme per tal de que el plànol 

sigui entenedor i expliqui el que es tenia previst:   

 Al igual que en el planejament vigent, es continuen utilitzant dues trames: una per a 

la qualificació i altra per a marcar l’edificació. Tot i això, es treballa un sistema de 

trames que és més entenedor.  

 S’ajusten els gruixos de les trames per tal que es vegin amb claredat.  

 

Planejament modificat 

Plànol núm 24/30 del POUM “Vilert- Ordenació”.  

 

5.6. Correcció d’errades 

Les errades que s’han corregit son les següents:  

 Nomenclatura del PAU. El PAU del nucli de Vilert és el PAU-2, tot i que en el plànol 

aparegui com a PAU-3. Per tant, es modifica el plànol corresponent a l’ordenació 

del nucli de Vilert. També es modifica l’art. 206.b) PAU-2, l’apartat denominació, 

passant de “polígon d’actuació urbanística núm. 3 a polígon d’actuació urbanística 

núm.2”.  

 Es modifica la llegenda del plànol d’ordenació per tal que mostri la diferència entre 

la qualificació i les edificacions.  

 S’afegeix com a llegenda el significat dels cercles que apareixen en el plànol.  

 

Planejament modificat 

Normativa:  

Article. 206 Definició b) PAU 2 Nucli de Vilert, a dintre del Capítol 7 Polígons d’actuació 

urbanística.  

Plànol núm 24/30 del POUM “Vilert- Ordenació”.  

 

5.7. Actualitzacions i ajustos 

Per una banda, s’ajusta el perímetre del PAU2 en la zona de l’Escola, per tal 

d’adaptar-se al cadastre.  
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POUM vigent ordenació Vilert. Font: RPUC 

 

POUM proposat ordenació Vilert. Font: RPUC 

S’actualitza la topografia existent d’acord amb el plànol facilitat per l’ICGC, amb data 

de vol de l’Abril del 2014 i data d’edició el Setembre de 2017.  

Amb la nova topografia, s’han adaptat la geometria de les zones. Les diferencies entre 

el planejament vigent i proposat son mínimes.  

 

Planejament modificat 

Plànol núm 24/30 del POUM “Vilert- Ordenació”.  

 

6. Quadres de superfícies 

6.1. General 

S’han realitzat dos tipus de quadres de superfícies: 

 En un primer lloc, hi ha la superfície del planejament vigent, en el còmput de 

superfícies es comptabilitzen els 500 m2 de zona verda i els 500 m2 de xarxa viaria 

que apareixen a la fitxa del PAU, encara que no estiguin dibuixats. Aquests 1.000 m2 

s’exclouen de la superfície destinada a clau 2 del PAU.  

En les taules, s’han corregit els errors de superfície que hi havia entre la part escrita i 

la part gràfica. Per exemple, en la fitxa del PAU es deia que la superfície del PAU és 

de 4.535,00 m2, tot i així, quan s’agafa la polilínia al plànol vigent, aquesta superfície 

és de 5.340,24 m2. La diferència, de 805,24 m2, és de més del 15%. 

També la superfície destinada a parcel·les, d’acord amb la fitxa és de 3.535,00 m2, 

tot i així, al fer la comprovació gràfica, aquesta superfície és de 5.108,97 m², sent la 

diferència de 1.573,97m2, de més del 30%. En aquest cas, aquesta diferència pot 

donar-se a que s’inclouen en les zones les superfícies destinades a zona verda i 

vialitat proposades en la fitxa. 
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 En tercer lloc, hi ha el quadre de superfícies de la proposta. En aquest cas, com que 

s’ha dibuixat la zona verda i la xarxa viària, les superfícies apareixen per separat.  

 

Al final d’aquest document, a l’Annex I. Quadre de Superfícies, es poden consultar les 

taules completes.  

En aquest apartat, es presenta un resum de:  

 

Quadre I – Superfícies – Àmbit Vilert 

    

VIGENT PROPOSAT 

ÀMBIT 

   

23.600,03 m² 23.600,03 m² 

    
 

 ZONA        18.433,12 m² 18.555,04 m² 

Clau 1       8.078,09 m² 7.838,05 m² 

 

1 

  

2.627,20 m² 2.616,56 m² 

 

2 

  

495,78 m² 525,67 m² 

 

3 

  

2.145,75 m² 1.965,31 m² 

 

4 

  

2.254,21 m² 2.206,74 m² 

 

5 

  

555,15 m² 523,77 m² 

Clau 2       10.355,03 m² 10.716,99 m² 

 

1 

  

4.773,04 m² 4.734,71 m² 

 

2 

  

3.115,48 m² 2.728,91 m² 

 

3 

  

3.373,35 m² 3.253,37 m² 

 

ZV D'acord fitxa -500,00 m² 0,00 m² 

 

X D'acord fitxa -406,84 m² 0,00 m² 

    
  

SISTEMES       4.760,07 m² 5.044,99 m² 

Zones Verdes       
606,64 m² 652,85 m² 

 

1 

  

106,64 m² 106,64 m² 

 

2 

  

500,00 m² 546,21 m² 

Equipaments       829,05 m² 916,89 m² 

 

1 E4 Ca la Mestra 
56,61 m² 0,00 m² 

 

2 E1 Escola 
81,50 m² 225,95 m² 

 

3 E2 Església St Maria 
286,27 m² 286,27 m² 

 

4 

 

Capella St 

Esteve 
43,16 m² 43,16 m² 

 

5 E5 Cementiri 
361,51 m² 361,51 m² 

Vials       
3.324,38 m² 3.475,25 m² 

 

Quadre II – Superfícies – PAU 2  

    

VIGENT PROPOSAT 

ÀMBIT PAU 

   

5.340,24 m² 6.348,43 m² 

    
  

ZONA        4.202,13 m² 4.803,46 m² 

Clau 1       
0,00 m² 0,00 m² 
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1 

  

0,00 m² 0,00 m² 

 

2 

  

0,00 m² 0,00 m² 

 

3 

  

0,00 m² 0,00 m² 

 

4 

  

0,00 m² 0,00 m² 

 

5 

  

0,00 m² 0,00 m² 

Clau 2       
4.202,13 m² 4.803,46 m² 

 

1 

  

3.737,55 m² 3.715,24 m² 

 

2 

  

1.371,42 m² 1.088,22 m² 

 

3 

  

0,00 m² 0,00 m² 

 

ZV D'acord fitxa -500,00 m² 0,00 m² 

 

X D'acord fitxa -406,84 m² 0,00 m² 

    
  

SISTEMES       1.138,11 m² 1.544,97 m² 

Zones Verdes       
500,00 m² 546,21 m² 

 

1 

  

0,00 m² 0,00 m² 

 

2 

  

500,00 m² 546,21 m² 

Equipaments       138,11 m² 0,00 m² 

 

1 E4 Ca la Mestra 
56,61 m² 0,00 m² 

 

2 E1 Escola 
81,50 m² 0,00 m² 

 

3 E2 Església St Maria 
0,00 m² 0,00 m² 

 

4 

 

Capella St 

Esteve 
0,00 m² 0,00 m² 

 

5 E5 Cementiri 
0,00 m² 0,00 m² 

Vials       
500,00 m² 998,76 m² 

 

Quadre III - Sostre construït – Àmbit Vilert 

    

VIGENT PROPOSAT 

ZONA        8.988,87 m² 8.989,63 m² 

Clau 1       
4.846,85 m² 4.702,83 m² 

 

1 

  

1.576,32 m² 1.569,94 m² 

 

2 

  

297,47 m² 315,40 m² 

 

3 

  

1.287,45 m² 1.179,19 m² 

 

4 

  

1.352,53 m² 1.324,04 m² 

 

5 

  

333,09 m² 314,26 m² 

Clau 2       
4.142,01 m² 4.286,80 m² 

 

1 

  
 

1.893,88 m² 

 

2 

  
 

1.091,56 m² 

 

3 

  
 

1.301,35 m² 

 
 

  
  

SISTEMES           

Equipaments       469,81 m² 504,94 m² 

 

1 E4 Ca la Mestra 
22,64 m² 0,00 m² 

 

2 E1 Escola 
32,60 m² 90,38 m² 
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3 E2 Església St Maria 
171,76 m² 171,76 m² 

 

4 

 

Capella St Esteve 
25,90 m² 25,90 m² 

 

5 E5 Cementiri 
216,91 m² 216,91 m² 

    
  

 

6.2. Conclusions 

Pel que fa a l’àmbit de Vilert en general:  

 Àmbit  

En tots els casos l’àmbit de sòl urbà de Vilert té la mateixa superfície, que és de 

23.600,03  m2. 

 Superfície d’aprofitament privat 

La proposta incrementa la superfície destinada a zona d’aprofitament privat –

passant de 18.433,12 m² a 18.555,04 m². Tot i així:  

- La superfície destinada a clau 1 disminueix, ja que es requalifica com a vial tot 

l’espai a tocar amb la carretera.  

- La superfície destinada a la clau 2 augmenta, ja que el PAU s’incrementa i 

s’afegeix Ca la Mestra com a zona d’aprofitament privat.  

 Sostre màxim construït 

S’observa que tot i l’increment de la superfície d’aprofitament privat, el sostre 

màxim que es pot construir es redueix lleument, passant de 8.988,87 m2 a  8.989,63 

m², per tant hi ha una disminució en quan a l’edificabilitat de l’àmbit.  

Així, el sostre màxim construït augmenta en la clau 2, passant de 4.142,01 m² a 

4.286,80 m² i es redueix en la clau 1, passant de 4.846,85 m² a 4.702,83 m².  

Els sostre que es redueix en sòl urbà consolidat, mentre que el sostre que augmenta 

es troba en sòl urbà no consolidat, a dintre del PAU-2.  

Així, l’edificabilitat de l’àmbit disminueix, passant de 0,49 m² st/m²sol a 0,48 m² 

st/m²sol. 

 Zones verdes 

Les variacions en zones verdes es concentren a dintre del PAU, no hi ha variacions 

en quan a les zones verdes en sòl urbà consolidat.  

 Equipaments 

S’adquireix superfície d’equipaments en sòl urbà consolidat, al extreure la superfície 

destinada a l’Escola del PAU - s’extreuen 138,11 m2 de superfície d’equipaments en 

sòl urbà no consolidat-.  

A més, tot i que s’elimina la Casa de la Mestra com a equipament, s’amplia la 

superfície d’equipament al voltant de l’Escola.  

Així, en el còmput total, passem de 829,05 m² de superfície d’equipaments a 916,89 

m². 
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 Xarxa viària 

En aquest cas, hi ha un increment pel que fa a sistema de xarxa viària, passant de 

3.324,38 m² a 3.475,25 m². 

Això es degut a que, tot i que s’extreu la superfície de vial en la zona Nord del PAU, 

s’inclou part del front de la carretera i un aparcament en la zona de dintre del PAU.  

 

Pel que fa al PAU:  

 Àmbit del PAU 

Es proposa ampliar la superfície del PAU per tal d’ordenar millor l’espai i que el 

polígon tingui més coherència, es passa d’una superfície de 4.202,13 m² a 4.803,46 

m². Aquesta variació es deguda a:  

- Per una banda, s’extreu la superfície destinada a equipaments de l’Escola.  

- Per altra banda, s’inclou la superfície de la zona Nord, ja que destinava una 

gran part d’espai a una vialitat que no té sentit en un nucli com el de Vilert.  

 Superfície d’aprofitament privat 

La proposta incrementa la superfície destinada a zona d’aprofitament privat –

passant de 4.202,13 m² a 4.803,46 m².  

 Sostre màxim construït 

Pel que fa al sostre del PAU, aquest s’incrementa, passant de 1.680,85 m² a 1.921,38 

m².  

Així, augmenta la superfície de sostre construït de sòl urbà no consolidat. Tot i així, tal 

i com s’ha vist en punts anteriors, el còmput de sostre construït de tot el PAU es 

redueix.  

 Zones verdes 

Les variacions en zones verdes es concentren a dintre del PAU, es proposa una 

ampliació de les zones verdes en sòl urbà no consolidat, passant de 500 m2 que es 

proposaven en la fitxa del polígon a 546,21 m2.  

 Equipaments 

Deixa d’haver superfície destinada a equipaments a dintre del PAU. S’extreuen 

138,11 m² d’equipaments en sòl urbà no consolidat.  

 Xarxa viària 

En aquest cas, hi ha un increment pel que fa a sistema de xarxa viària, passant de 

500,00 m² a 998,76 m². 

 

 

7. ABAST DE LES MODIFICACIONS 

Aquesta modificació no comporta:  
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1. Reclassificació de sòl. Es manté el mateix àmbit de sòl urbà existent per a Vilert, 

amb una superfície de 23.600,03  m2. 

2. No hi ha un increment de l’aprofitament privat, donat que es manté –disminueix 

lleugerament- el sostre màxim admès en el planejament vigent.  

 

Aquesta modificació comporta:  

1. Requalificació del sòl i reordenació de les qualificacions d’aprofitament privat.  

2. Requalificació del sòl i reordenació de sistemes d’equipaments, zones verdes i 

vialitat.  

3. Augment de la superfície  de sòl no consolidat .  

 

 

8. CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT 

La justificació de la requalificació del vial respon a la voluntat del consistori de crear un 

pas per vianants continu al llarg de tota la carretera, garantint així un mínim de 

seguretat i protecció. 

Actualment, aquest pas ja s’ha executat per part de l’Ajuntament en alguns trams i hi 

ha la idea de poder aconseguir un pas continu. Per aquest motiu, és convenient que 

aquest espai es trobi qualificat com el que realment és: sistema viari.  

 

La requalificació de sòl de l’Escola es justifica en que no té sentit tenir qualificat com a 

equipament els terrenys corresponents a l’Escola i el sòl de l’entorn com a zona 

d’aprofitament privat. La lògica indica que tot equipament hauria de tenir un espai 

adjacent que també estigui qualificat com a tal, almenys perquè es permeti l’accés 

des del vial.  

 

La requalificació del sòl de Ca la Mestra es justifica en que l’ús d’aquest edifici ha sigut, 

històricament –les NNSS no ho consideraven un equipament- i en l’actualitat, 

d’habitatge i és coherent que la qualificació sigui la que li pertoca, en aquest cas, de 

zona d’aprofitament privat.  

Al llarg dels anys, l’edifici ha estat utilitzat com a habitatge, primer per la mestre/a de 

l’Escola i després, quan l’Escola va tancar, per altres usuaris.  

Es tracta d’eliminar la contradicció que suposa tenir un habitatge qualificat com a 

equipament. Tant les NNSS com el POUM reconeixen que en aquell espai hi ha un 

habitatge, tot i que el POUM el va qualificar com a equipament en el seu moment. De 

fet, tal i com s’ha comentat, al revisar l’arxiu digital del plànol del POUM s’observa que 

el sòl que ocupa l’edifici té dues trames, per una banda, una que correspon a 
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equipament i per altra banda, un altra que correspon a habitatge. A més, tal i com 

s’ha explicat a l’apartat “2.3.3.Situació urbanística amb les Normes Subsidiàries”, a les 

NNSS no es considerava un equipament.  

La voluntat de l’Ajuntament és la de llogar l’espai per tal de que pugui ser ocupat i així 

poder-li donar una utilitat, ja que actualment, no té necessitat de tenir un altre 

equipament –encara que sigui per destinar-lo a altres usos- en aquell àmbit.  

 

Pel que fa a la reordenació i modificació del PAU3 – PAU2 la conveniència rau en la 

necessitat de tenir un polígon ordenat i que sigui desenvolupable i sostenible.  

Per aquest motiu, s’extreu la possibilitat de tenir una vialitat en la zona Oest de l’àmbit, 

que faria insostenible el desenvolupament del polígon amb el tipus i condicions 

d’aprofitament privat proposats. Aquest vial no és necessari per a una correcta 

circulació en l’interior de l’àmbit.  

Per altra banda, s’ordena el polígon per tal de situar l’espai de zona verda i ser 

coherents amb el tipus de figura que es tracta, on ja hauria d’estar tot dibuixat abans 

de desenvolupar-se. La zona verda es situa en al part Nord del polígon perquè es troba 

en contacte amb tota la llera del Fluvià, que és un espai natural que s’utilitza pel lleure, 

tal i com es pot veure en les imatges de sota.  

   

Finalment, s’ajusten les superfícies de la fitxa amb les dels plànols, fet que no ocorria en 

el planejament vigent, on hi havia discrepàncies en les superfícies de més del 15%. 
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A més, s’aprofita per ajustar-se a la 

realitat i qualificar com a sistema viari 

l’espai on actualment es localitza 

l’aparcament de cotxes. Aquest espai és 

útil ja que dona la possibilitat d’estacionar 

els vehicles als usuaris i per tant, té sentit 

que es qualifiqui com a sistema viari. 

L’ampliació de la vialitat a 4m garanteix un trànsit més fluid a dintre de l’àmbit.  

 

Pel que fa a l’eliminació de la disconformitat en els equipaments, la conveniència i 

justificació es basen en la voluntat de que les edificacions històriques i existents no 

estiguin en disconformitat amb el planejament. Especialment en aquest cas, que es 

tracta d’equipaments públics.  

 

Les millores en el grafisme, la correcció d’errades, els ajustos i actualitzacions es 

justifiquen perquè ja que es fa una modificació, s’aprofita per tal de millorar i deixar la 

documentació el màxim d’acurada i entenedora possible, sempre tenint en compte 

l’abast de l’àmbit que es modifica.  

 

9. MARC LEGAL 

9.1. Legislació vigent 

La legislació urbanística vigent és la següent:  

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

d’Urbanisme (TRLU), amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012 de 22 de 

Febrer.  

- Decret 305/2006, de 18 de Juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’Urbanisme, modificat pel Decret 80/2009, de 19 de maig, pel qual s’estableix el 

règim jurídic dels habitatge per fer efectiu el dret de reallotjament (RLU).  
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- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre la protecció 

de la legalitat urbanística.  

- RDL 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sòl. 

- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental,  la Llei 6/2009, del 28 

d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes i la Directiva 2001/42/CE, 

relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi 

ambient. 

- Llei 16/2015 del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 

l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 

l'activitat econòmica. 

- LLEI 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del 

sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments 

comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, 

sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. 

 

9.2. Determinacions 

Aquesta modificació s’emmarca en el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), aprovat 

per Decret legislatiu 1/2010, modificat per la Llei 3/2012, del 22 febrer, de modificació 

del text refós de la Llei d’Urbanisme, i pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del 

municipi d’Esponellà. 

En concret l’art. 4 de la normativa urbanística del municipi, on es preveu la possibilitat 

de modificar les determinacions vigents amb condicions.  

 

Així mateix, l’art 96 del TRLU “Modificació de les figures del planejament urbanístic” 

determina: 

La modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic 

se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les 

excepcions que s’estableixin per reglament i les particularitats següents: 

(...) 

b) Les modificacions dels sistemes urbanístics d’espais lliures, zones verdes o 

d’equipaments esportius resten subjectes al procediment que estableix l’article 98; 

en el cas de manca de resolució definitiva dins de termini, s’entén denegada la 

modificació. 

c) Les modificacions d’instruments de planejament urbanístic que comportin un 

increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat 

dels usos, o la transformació dels usos ja establerts, resten subjectes a les 

particularitats que estableixen els articles 99 i 100. 
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(...) 

 

L’art. 97 del TRLU “Justificació de la modificació de les figures del planejament 

urbanístic” exposa:  

1. Les propostes de modificació d'una figura de planejament urbanístic han de 

raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l'oportunitat i la conveniència amb 

relació als interessos públics i privats concurrents. L'òrgan competent per aprovar la 

modificació ha de valorar adequadament la justificació de la proposta i, en el cas 

de fer-ne una valoració negativa, ha de denegar-la. 

2. A l'efecte del que estableix l'apartat 1, s'ha de fer en qualsevol cas una valoració 

negativa sobre les propostes de modificació dels instruments de planejament 

urbanístic general, en els supòsits següents: 

a) Si comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial 

o de la intensitat dels usos o la transformació global dels usos previstos anteriorment 

en el supòsit que el planejament anterior no s’hagi executat i es tracti de terrenys, 

bé de titularitat pública on s’hagi adjudicat la concessió de la gestió urbanística, bé 

de titularitat privada que en els cinc anys anteriors van formar part d’un patrimoni 

públic de sòl i d’habitatge, sense que hi concorrin circumstàncies sobrevingudes 

que objectivament en legitimin la modificació. 

b) Quan l'ordenació proposada no és coherent amb el model d'ordenació establert 

pel planejament urbanístic general vigent o entra en contradicció amb els principis 

de desenvolupament urbanístic sostenible. 

c) Quan l'ordenació proposada comporta una actuació excepcional d'acord amb 

el planejament territorial, sense que s'hagin apreciat raons d'interès territorial o 

estratègic, d'acord amb les normes d'ordenació territorial. 

d) Quan en la proposta no hi ha una projecció adequada dels interessos públics. 

2 bis. En el cas de modificacions relatives a sistemes urbanístics, i per tal que es 

pugui apreciar que hi ha una projecció adequada dels interessos públics, cal 

complir, com a mínim, els requisits següents: 

a) S’ha de donar un compliment adequat a les exigències que estableix l’article 

98.1 amb relació al manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels espais 

lliures, les zones verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament 

urbanístic com a sistemes urbanístics generals o locals. 

b) No es pot reduir, en un àmbit d’actuació urbanística, la superfície dels sòls 

qualificats de sistema d’espais lliures públics o de sistema d’equipaments públics en 

compliment dels estàndards mínims legals, llevat que la qualificació de sistema 
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d’equipament se substitueixi per la d’habitatge dotacional públic, amb els límits i les 

justificacions que estableix aquesta llei. 

c) Si la modificació consisteix en un canvi de localització d’un equipament de 

titularitat pública, no es poden empitjorar les condicions de qualitat o de 

funcionalitat per a la implantació dels usos propis d’aquesta qualificació, i si els sòls 

ja eren de titularitat pública s’ha de garantir aquesta titularitat per als nous terrenys 

que es proposa de qualificar d’equipaments abans que la modificació sigui 

executiva. 

d) Si la modificació consisteix en la reducció, en l’àmbit del pla, de la superfície dels 

sòls qualificats d’equipaments de titularitat pública, la reducció ha de quedar 

convenientment justificada en virtut de qualsevol de les circumstàncies següents: 

Primer. Per la suficiència dels equipaments previstos o existents per fer front a les 

necessitats. 

Segon. Per la innecessarietat dels terrenys per a la prestació del servei que en 

motivava la qualificació, pel fet que el servei en qüestió ha passat a prestar-se en 

altres terrenys de titularitat pública. 

Tercer. Per l’interès públic prevalent de destinar els sòls a un altre sistema urbanístic 

públic. 

e) Si es pretén compensar la supressió de la qualificació d’equipament de sòls que 

ja són de titularitat pública mitjançant la qualificació com a equipaments d’altres 

sòls de titularitat privada, la modificació ha de garantir la titularitat pública dels sòls 

abans que la modificació sigui executiva. 

(...) 

 

La modificació no proposa un augment del sostre edificable, així que no s’ha de 

complir amb el que es determina a l’art. 99 “Modificació de les figures de planejament 

urbanístic general que comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de 

l'ús residencial o de la intensitat, o la transformació dels usos”. 

Així, tampoc serà necessari un increment de reserves que es plantegen a l’art. 100 

“Modificació de les figures de planejament urbanístic que requereixen un increment de 

les reserves per a sistemes urbanístics”.  

 

Per altra banda, segons l’art. 118 del DL 305/2006, “Determinacions i documentació de 

les modificacions dels instruments de planejament urbanístic”, les modificacions dels 

plans urbanístics han de contenir les determinacions adequades a llur finalitat 

específica, d’entre les pròpies de la figura de planejament modificada i, en qualsevol 

cas, han de: 
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a) Justificar la conveniència de la modificació i de les noves determinacions que 

s’introdueixen. 

b) Identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les determinacions i les 

normes urbanístiques objecte de modificació. 

c) Establir, mitjançant les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació 

corresponents, les determinacions que s’introdueixen amb la modificació i que 

substitueixen les precedents. 

d) Justificar el compliment, si s’escau, de l’increment de les reserves de sòl per a 

espais lliures públics i equipaments públics exigits.  

 

9.3. Contingut documental 

D’acord amb l’art 118.4 del RLU, les modificacions dels plans urbanístics han d’estar 

integrades per la documentació adequada a la finalitat, contingut i abast de la 

modificació. En tot cas, han d’incorporar l’informe ambiental corresponent les 

modificacions de plans urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles 

altres que tinguin alguna repercussió ambiental. També s’ha d’incorporar un estudi 

d’avaluació de la mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi la legislació 

vigent. 

 

Al mateix temps, l’article 96 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme permet la modificació 

de les figures de planejament urbanístic tot seguint les mateixes disposicions que en 

regulen la seva formulació. 

Per tant, d’acord amb l’art. 59 del TRLU i 69 a 74 del RLU, que regulen la documentació 

pròpia dels POUM, la modificació hauria de contenir genèricament:  

1. Memòria descriptiva i justificativa amb els estudis complementaris que escaiguin:  

a. El programa de participació ciutadana.  

b. La justificació de l’observança de l’objectiu del desenvolupament urbanístic 

sostenible.  

c. Les mesures adoptades per a facilitar l’assoliment del desenvolupament 

urbanístic sostenible.  

d. L’informe de sostenibilitat econòmica. 

2. Els plànols d’informació i d’ordenació urbanística del territori.  

3. L’agenda i l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar.  

4. La documentació mediambiental adequada.  

5. La memòria social, que ha de contenir la definició dels objectius de producció 

d’habitatge protegit.  

6. El document comprensiu previst a l’art. 8.5 del TRLU.  
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Per altra banda, haurà de contenir la justificació del compliment dels art. 97 i 98 del 

TRLU.  

 

Atès que la finalitat no altera cap de les determinacions bàsiques del POUM, sinó que 

únicament introdueix modificacions puntuals, segueixen essent vigents les justificacions 

i documents del POUM respecte:  

- L’observança de l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible.  

- Les mesures adoptades per a facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible en 

el municipi.  

- L’informe de sostenibilitat econòmica.  

- La memòria social.  

- L’agenda i l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a 

desenvolupar.  

El programa de participació ciutadana queda garantit mitjançant la tramitació que 

donarà compliment a les determinacions en relació a la informació pública, tant les de 

caràcter general com les consultes individualitzades als organismes afectats. 

 

No és necessari el informe de sostenibilitat econòmica exigit per l’article 59.2.d del Text 

Refós de la Llei d’Urbanisme perquè no genera majors demandes de serveis ni 

augment de les càrregues de manteniment de sistemes. 

 

D’acord amb el Decret 344/2006, no cal incorporar l’estudi d’avaluació de mobilitat 

generada, ja que no hi ha classificació de sòl. 

 

Aquesta modificació puntual del POUM no té efectes significatius sobre el medi 

ambient perquè no constitueixen variacions fonamentals de llurs estratègies, directrius i 

propostes o llur cronologia i que no produeixen diferències en els efectes previstos o en 

la zona d’influència.  

Per tant, d’acord amb la disposició addicional vuitena de la llei 16/2015, del 21 de 

juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i 

dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, no serà 

necessària l’avaluació ambiental 

 

9.4. Formulació 

Les competències per a la formulació d’aquesta modificació puntual, venen 

regulades per l’art. 76.2 en relació a l’art. 96 del TRLU.  
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D’acord amb aquestes determinacions, la promoció de la modificació correspon a 

l’Ajuntament d’Esponellà, com a promotor del POUM.  

 

9.5. Tramitació 

La tramitació del document es realitzarà d’acord amb el que preveuen els art. 85.1, 

85.4 i 85.5 del TRLU, en relació a l’art. 96, segons els quals la modificació de qualsevol 

dels elements d’una figura de planejament urbanístic se subjectarà a les mateixes 

disposicions que en regeixen la seva formació, amb unes  excepcions establertes per 

reglament i unes particularitats segons les característiques de la modificació.   

 

 

10. JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 

10.1. Justificació Compliment Art.97 TRLU – Modificació de les figures del planejament 

urbanístic 

La necessitat de la iniciativa, l’oportunitat i la conveniència queden justificades al llarg 

de tot el document i especialment a l’apartat 8. Conveniència i oportunitat.  

En qualsevol cas, aquesta modificació: 

a) No comporta un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o 

de la intensitat dels usos o la transformació global del usos previstos anteriorment.  

b) L'ordenació proposada és coherent amb el model d'ordenació establert pel 

planejament urbanístic general vigent i no entra en contradicció amb els principis 

de desenvolupament urbanístic sostenible. 

c) L’ordenació proposada no comporta una actuació excepcional d’acord amb el 

planejament territorial.  

d) En la proposta hi ha una projecció adequada dels interessos públics. En aquest 

cas, que hi ha modificacions relatives a sistemes urbanístics es compleix:  

a. Es dona un compliment adequat a les exigències que estableix l’article 98.1 

–tal i com es pot veure a l’apartat 10.2 d’aquest document- amb relació al 

manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels espais lliures, les 

zones verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament 

urbanístic com a sistemes urbanístics generals o locals. 

b. No es redueix, en un àmbit d’actuació urbanística, la superfície dels sòls 

qualificats de sistema d’espais lliures públics o de sistema d’equipaments 

públics en compliment dels estàndards mínims legals, llevat que la 

qualificació de sistema d’equipament se substitueixi per la d’habitatge 
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dotacional públic, amb els límits i les justificacions que estableix aquesta llei. 

De fet, s’augmenta la superfície destinada a equipaments i zones verdes.  

c. Els sòls requalificats com a sistema d’equipaments son de titularitat pública.  

 

10.2. Justificació Compliment Art.98 TRLU – Modificació dels sistemes urbanístics 

d’espais lliures, zones verdes o d’equipaments esportius.  

D’acord amb l’art. 98.1, la modificació de figures del planejament urbanístic que tingui 

per objecte alterar la zonificació o l'ús urbanístic dels espais lliures, les zones verdes o els 

equipaments esportius considerats pel planejament urbanístic com a sistemes 

urbanístics generals o locals ha de garantir el manteniment de la superfície i de la 

funcionalitat dels sistemes objecte de la modificació.  

En aquest cas, no hi ha equipaments esportius.  

Pel que fa a les zones verdes, la localització proposada per a aquestes en la 

modificació no havia sigut definida en el planejament vigent.  

En qualsevol cas, es garanteix el manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels 

sistemes objecte de la modificació.  

 

Quadre de superfícies I – Superfícies àmbit Vilert 

    

VIGENT PROPOSAT 

ÀMBIT 

   

23.600,03 m² 23.600,03 m² 

    
 

 

    
  

SISTEMES       4.760,07 m² 5.044,99 m² 

Zones Verdes       
606,64 m² 652,85 m² 

 

1 

  

106,64 m² 106,64 m² 

 

2 

  

500,00 m² 546,21 m² 

 

Quadre de superfícies II – PAU 2  

    

VIGENT PROPOSAT 

ÀMBIT PAU 

   

5.340,24 m² 6.348,43 m² 

    
  

SISTEMES       1.138,11 m² 1.544,97 m² 

Zones Verdes       
500,00 m² 546,21 m² 

 

1 

  

0,00 m² 0,00 m² 

 

2 

  

500,00 m² 546,21 m² 

D’acord amb les superfícies de les taules anteriors s’observa que la superfície de zones 

verdes en sòl urbà no consolidat augmenta de 500,00 m² en el planejament vigent a 

546,21 m² en el planejament proposat.  
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PLANEJAMENT VIGENT I PROPOSAT PA 
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PA   PLANEJAMENT VIGENT I PROPOSAT 

11. PLANEJAMENT VIGENT I PROPOSAT 

CAPITOL 7 POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 

Art. 206 Definició 

b) PAU-2 

Denominació: polígon d'actuació 

urbanística núm. 3 . 

Àmbit: sòl urbà que comprèn el darrera 

del nucli de Vilert, des de la casa del 

Mestre fins a l'església limitant amb el 

Fluvià.  

Classificació: sòl urbà no consolidat, 

zona 4, nucli rural. 

Localització: plànols. 

 

Característiques 

L'àmbit està situat darrera el nucli de 

Vilert, i limitat per la carretera i el riu, 

excepte en el tram d'entrada al poble 

des d'Esponellà. Es proposa regular tot el 

nucli, limitant-lo des de la carretera al riu. 

 

Objectius 

Permetre el creixement del nucli amb 

construccions adaptades a l'entorn. 

Urbanització dels vials d'accés 

Connectar la part oest del poble per un 

vial nou a part de la carretera. 

 

Determinació de la Gestió 

A  Execució i carregues d'urbanització a 

càrrec deis propietaris. 

Cessió dels terrenys destinats a espais 

lliures i vialitat. 

Urbanització deis espais lliures i vials . 

B   Sistema d'actuació. 

Sistema de reparcel·lació, modalitat 

compensació bàsica . 

C  Pla d'etapes. 

Segona etapa. 

 

Justificació zona verda 

Àmbit   4.535,00 m2 

Sup. Parcel·les  3.535,00 m2 

Sup. Vial  500,00 m2 

Denominació: polígon d'actuació 

urbanística núm. 2 . 

Àmbit: sòl urbà que comprèn el darrera del 

nucli de Vilert, des de la casa del Mestre 

fins a l'església limitant amb el Fluvià.  

Classificació: sòl urbà no consolidat, zona 

2, creixement rural. 

Localització: plànols. 

 

Característiques 

L'àmbit està situat darrera el nucli de Vilert, 

i limitat per la carretera i el riu, excepte en 

el tram d'entrada al poble des d'Esponellà. 

Es proposa regular tot el nucli, limitant-lo 

des de la carretera al riu. 

 

Objectius 

Permetre el creixement del nucli amb 

construccions adaptades a l'entorn. 

Urbanització dels vials d'accés. 

 

 

 

Determinació de la Gestió 

A  Execució i carregues d'urbanització a 

càrrec deis propietaris. 

Cessió dels terrenys destinats a espais 

lliures i vialitat. 

Urbanització deis espais lliures i vials . 

B   Sistema d'actuació. 

Sistema de reparcel·lació, modalitat 

compensació bàsica . 

C  Pla d'etapes. 

Segona etapa. 

 

Justificació zona verda 

Àmbit   6.348,43 m² 

Sup. Parcel·les  4.803,46 m² 

Sup. Vial  998,76 m² 

Sup. Zona verda 546,21 m² 
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Sup. Zona verda 500,00 m2 

Edificabilitat  0,40 m2st/m2sol 

Núm. parcel·les 4 

Màxim sostre  1.414,00 m2 

5/25   282,0 ≤ 500,00 

Edificabilitat  0,40 m2st/m2sol 

Núm. parcel·les 4 

Màxim sostre  1.921,38 m2 

 

 

 

c) Justificació de la Reserva del 20% 

habitatge social 

El màxim sostre del PAU-1 d’Esponellà és 

de 4.752,80 m2. 

El màxim sostre del PAU-2 de Vilert és de 

1.414,00 m2. 

El total de sostre són 6.166,80 m2. 

El sostre reservat per a habitatge social 

és de 1.233,36 m2. 

c) Justificació de la Reserva del 20% 

habitatge social 

El màxim sostre del PAU-1 d’Esponellà és 

de 4.752,80 m2. 

El màxim sostre del PAU-2 de Vilert és de 

1.921,38 m2. 

El total de sostre són 6.674,18 m2. 

El sostre reservat per a habitatge social és 

de 1.334,84 m2. 

 

DISPOSICIONS TRANSITÓRIES  

Disposició transitòria primera  

Edificis i usos fora d'ordenació o amb volum disconforme (art. 102 de la Llei 10/2004) 

1. Queden fora d'ordenació, amb les 

limitacions assenyalades pels apartats 2 i 

3: 

a) Les construccions, les instal·lacions i els 

usos que, per raó de l'aprovació del 

planejament urbanístic, quedin subjectes 

a expropiació, cessió obligatòria i 

gratuïta, enderrocament o cessament. 

b) Les construccions, les instal·lacions i els 

usos disconformes amb el planejament 

urbanístic respecte als quals no sigui 

possible l'aplicació de les mesures de 

restauració regulades pel capítol II del 

títol setè. 

2. En les construccions i les instal·lacions 

que estan fora d'ordenació no es poden 

autoritzar obres de consolidació, 

d'augment de volum o de 

modernització, però sí les reparacions 

que exigeixin la salubritat pública, la 

seguretat de les persones o la bona 

conservació de les dites construccions i 

instal·lacions. Les obres que s'hi autoritzin 

no comporten augment del valor 

d'expropiació. 

3. Els canvis d'ús de les construccions i les 

instal·lacions que estan fora d'ordenació 

es poden autoritzar en els supòsits i les 

condicions regulats per la Llei 

1. Queden fora d'ordenació, amb les 

limitacions assenyalades pels apartats 2 i 

3: 

a) Les construccions, les instal·lacions i els 

usos que, per raó de l'aprovació del 

planejament urbanístic, quedin subjectes 

a expropiació, cessió obligatòria i gratuïta, 

enderrocament o cessament. 

b) Les construccions, les instal·lacions i els 

usos disconformes amb el planejament 

urbanístic respecte als quals no sigui 

possible l'aplicació de les mesures de 

restauració regulades pel capítol II del títol 

setè. 

2. En les construccions i les instal·lacions 

que estan fora d'ordenació no es poden 

autoritzar obres de consolidació, 

d'augment de volum o de modernització, 

però sí les reparacions que exigeixin la 

salubritat pública, la seguretat de les 

persones o la bona conservació de les 

dites construccions i instal·lacions. Les 

obres que s'hi autoritzin no comporten 

augment del valor d'expropiació. 

 

3. Els canvis d'ús de les construccions i les 

instal·lacions que estan fora d'ordenació 

es poden autoritzar en els supòsits i les 

condicions regulats per la Llei 
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d'Urbanisme. 

4. En les construccions i les instal·lacions 

que tinguin un volum d'edificació 

disconforme amb els paràmetres 

imperatius d'un nou planejament 

urbanístic, però que no quedin fora 

d'ordenació, s'hi ha d'autoritzar totes les 

obres de consolidació i rehabilitació i 

tots els canvis d'ús, sempre d'acord amb 

les condicions bàsiques del nou 

planejament. 

5. Els usos preexistents a un nou 

planejament urbanístic es poden 

mantenir mentre no esdevinguin 

incompatibles amb aquest i sempre que 

s'adaptin als límits de molèstia, de 

nocivitat, d'insalubritat i de perill que 

estableixi per a cada zona la nova 

reglamentació . 

6. Les figures del planejament urbanístic 

han de contenir les disposicions 

pertinents per a resoldre totes les 

qüestions que les noves determinacions 

urbanístiques plantegin amb relació a les 

preexistents. 

d'Urbanisme. 

4. En les construccions i les instal·lacions 

que tinguin un volum d'edificació 

disconforme amb els paràmetres 

imperatius d'un nou planejament 

urbanístic, però que no quedin fora 

d'ordenació, s'hi ha d'autoritzar totes les 

obres de consolidació i rehabilitació i tots 

els canvis d'ús, sempre d'acord amb les 

condicions bàsiques del nou planejament. 

 

5. Els usos preexistents a un nou 

planejament urbanístic es poden mantenir 

mentre no esdevinguin incompatibles 

amb aquest i sempre que s'adaptin als 

límits de molèstia, de nocivitat, 

d'insalubritat i de perill que estableixi per a 

cada zona la nova reglamentació . 

 

6. Les figures del planejament urbanístic 

han de contenir les disposicions pertinents 

per a resoldre totes les qüestions que les 

noves determinacions urbanístiques 

plantegin amb relació a les preexistents. 

 

7. Els equipaments existents abans de 

l’aprovació del POUM no quedaran en 

cap cas fora d’ordenació o en volum 

disconforme.  

 

Banyoles, Gener 2019 

L’arquitecte, 

 

 

Isabel Granell Simeón 
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PL   PLÀNOLS 

 

12. PLÀNOLS 

01v Planejament vigent Ordenació Vilert 1/1.000 DINA1    1/2.000 DINA3 

02a Planejament actualitzat*  Ordenació Vilert 1/1.000 DINA1    1/2.000 DINA3 

03m Planejament proposat  Ordenació Vilert 1/1.000 DINA1    1/2.000 DINA3 

 

*El planejament actualitzat fa referència al planejament vigent ajustat a una base 

topogràfica actual.  
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